UCHWAŁA NR XXIX/194/2017
RADY GMINY MIELEC
z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 212, 235
ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy
uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
z tego:
1) dochody majątkowe w wysokości

10 000 zł
10 000 zł

2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział
Rozdział
Paragraf
wg klasyfikacji
budżetowej
1

801
80101
6300

Kwota zwiększenia
w
zł
Treść
2

3

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 000

Szkoły podstawowe

10 000
10 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
OGÓŁEM DOCHODY

10 000

Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- Uchwały Nr 315/6623/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków
złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi - określającej
przyznanie pomocy finansowej na zadanie pn. „Utworzenie i zagospodarowanie
terenu wiejskiego – boisko sportowe w m. Rydzów”, dla gminy Mielec
w kwocie 10.000 zł.

1

§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
2) wydatki majątkowe w wysokości

187 000 zł
17 000 zł
170 000 zł

2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Kwota zwiększenia
w
zł

Dział Rozdział

Paragraf Nazwa działu

1

2

700
70005
6050

3

4

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym na:

160 000
160 000
160 000

- modernizacja (termomodernizacja)
budynku komunalnego
w Podleszanach
160 000

801
80101
6050

926
92695
4270

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym:
- wykonanie zagospodarowania
terenu przy SP Rydzów –
„Utworzenie i zagospodarowanie
terenu wiejskiego – boisko
sportowe w m. Rydzów”
10.000
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
OGÓŁEM WYDATKI

10 000
10 000
10 000

17 000
17 000
17 000
187 000

§3
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2017 rok o kwotę
2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2017 rok w kwocie

177 000,00 zł
4 382 047,53 zł

3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2
jest przychód z tytułu:
1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
2

ust. 2 pkt 6 ustawy”

853 467,00 zł

2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym”

3 528 580,53 zł

§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§5
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ
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